Nizsalovszky Endre
EÖTVÖS JÓZSEF KÉT LEVELE HAYNALD LAJOS ÉRSEKHEZ
I, Eötvös Józsefnek az a két levele, amely most kerül nyilvánosságra,1 nem mond újat
annyiban, amennyiben arról tanúskodik, hogy Haynald Lajos kalocsai érsek volt a magyar
püspöki karnak az a tagja, aki Eötvös bizalmát a leginkább élvezte. Az érsek Eötvösnek a libe
rális-katolikus irányzatot követő elgondolásai iránt viszonylag a legtöbb megértést tanúsította
és ezért a katolikus autonómia megvalósitására Eötvös kezdeményezésével megindult püspök
kari tanácskozások során az ő nézeteit, kívánságait és észrevételeit nemcsak ismertette, hanem
mások — így különösen Simor János hercegprímás nézeteivel szemben — kevés, bár nem
mindig lényegtelen kivételekkel,2 — képviselte is. Haynald érseknek Eötvös haláláig betöltött
ez a szerepe kitűnik különösen az autonómia
ügyével foglalkozó püspöki konferenciák jegyző
könyveinek közzétett szövegéből.3
A levelek mégis érdeklődésre tarthatnak számot egyfelől azért, mert az autonómia
ügyében 1868 első hónapjaiban történtekre, amelyek eddig nem részesültek a megérdemelt
figyelemben, világot vetnek, másfelől pedig, mert a második levél más egyidejű eseményekkel
kapcsolatban Eötvösnek igen, jellegzetes megnyilatkozásait tartalmazza az érsek iránti igen
messzemenő bizalmáról is tanúskodva. .
Ennek a bizalomnak a gyökerei a szabadságharc és az abszolutizmus idején kezdetben
egymástól függetlenül, később egymással egyetértésben tanúsított hasonló politikai magatar
tásukig nyúlnak vissza.
II. Eötvös 1848 szeptemberében elhagyta az országot, megtagadva a Kossuth által
követett utat, Haynald pedig mint esztergomi érseki irodaigazgató, megtagadta a független
ségi nyilatkozat és' a Szemere kormány rendelkezéseinek kihirdetését, amiért a szabadság
harc idején ebből az állásából elmozdították. A bécsi Augustineum neveltje a bécsi
kormány szemében ezzel elég érdemet szerzett arra, hogy 1851 szeptemberében — alig
35 éves korában — utódlási joggal Kovács Miklós erdélyi püspök segédpüspökévé nevezzék
ki, hogy egy évvel később a püspöki kar legfiatalabb tagjaként a megyés püspöki széket
elfoglalja.
Már mint megyés püspöknek volt alkalma Eötvössel két erdélyi útja során 1858 novem
berében és 1860 szeptemberében találkozni. E találkozások során, amelyek minden való
színűség szerint Eötvös politikai fegyvertársa, Mikó Imre táfsaságában történtek meg, győződ
hetett meg Eötvös, aki a kibontakozást ekkor már csak az 1848-as törvények elismerésének
alapján látta lehetségesnek, hogy Haynald is vele azonos nézetet vall. Ez derül ki az októberi
diploma kibocsátása után, 1860. november 20-án Haynaldhoz írt leveléből, amely sürgeti a püs
pök fellépését a Magyarország és Erdély egyesülését kimondó 1848. évi VII. törvény elismer
tetése érdekében. Nem ismer senkit — írja —, aki ennek érdekében nagyobb befolyást gyakorol
hatna. A püspök válasza nem késik, eddigi hallgatását betegségével menti ki és cselekvő fellé
pést igér.4 Az 1861. február 10-i gyulafehérvári értekezleten annak első felszólalójaként csak
ugyan síkra száll az uniót kimondó törvény hatályossága mellett; amikor pedig a februári pátens
után összehívott magyar országgyűlésre Erdély képviselőit nem hívják meg, őt azonban, mint
püspököt a hagyománynak megfelelően a főrendiházba igen, június 17-én tartott főrendiházi
beszédében kifejti, hogy az országgyűlés Erdély képviselői nélkül nem gyakorolhatja alkot
mányos jogait..
E fellépésének következményeként püspöki székéről lemondatták és 1863 végén Rómá
ba kellett mennie,
ahol mint címzetes karthágói érsek a szentszék egyik kongregációjába
kapott beosztást.5
A kiegyezés után Eötvös egyik első miniszteri ténykedése volt, hogy előzetes meg
kérdezése nélkül Haynald kalocsai érseki kinevezésére tett előterjesztést. A kinevezés meg-
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történte után 1867. április 5-én Haynaldhoz intézett levelében az előzetes megkérdezés mellő
zését a többek között így okolta meg: „Minden ügyek között, melyek az egyházat és hazán
kat érdeklik, éppen a kalocsai érsekség betöltése az, melyre nézve Excellenziádtól nem szorul
tam jó tanácsra, s nem várhattam ilyent, mert meg voltam győződve, hogy e helyre kitűnőbb
egyént senki sem ismer, mint
az, akit én ajánlottam, s mert tudtam, hogy Exceílenziád épen
; azt nem fogja ajánlani." 6
Eötvös Haynald iránti megbecsülésének alapjához hozzá kell még számítani az érsek
két állásfoglalását. IX. Pius pápa az 1855. augusztus 15-én Ausztriával kötött és Magyarország
ra is kiterjesztett concordatum hatálybantartása melletti megnyilatkozásra hívta fel a magyar
püspöki kart az osztrák püspökök példájára utalással. Haynald 1867. június 22-én a concorda
tum magyarországi hatálya ellen foglalt állást és a püspöki kar ilyen értelmű álláspontját
kifejtő emlékiratában, amelyet személyesen vitt el a szentszékhez, a következőket írta:
„Miket az ausztriaiak a concordatummal visszanyertek, azok nálunk kezdettől fogva teljes
és soha sem is zavart érvénnyel birtak, s szabad gyakorlatnak örvendtek." A concorda
tum az emlékirat szerint az egyház helyzetét biztonságosabbá sem tenné, mert aki a'
jövőben lerontaná
az ősi alkotmányt, semmi esetre sem tartaná inkább tiszteletben a
concordatumot.7
Haynaldnak ez az állásfoglalása is összhangban volt Eötvös nézetével,8 de kifejezetten
Eötvös intenciói szerint járt el az érsek az 1869—70. évi I. vatikáni zsinaton. Eötvös azt az
óhaját fejezte ki, hogy a magyar püspökök a pápai tévedhetetlenség dogmájának meghirdetése
ellen foglaljanak állást. Haynald valóban az ellenzék egyik vezérszónoka volt és 1870. július
16-án öt magyar püspöktársával együtt elhagyta Rómát, a dogmát megszavazó július 18-i
ülésen már nem vett részt.9
III. A katolikus autonómia ügyében Eötvös Józsefnek, mint vallás- és közoktatásügyi
miniszternek Símor János hercegprímáshoz intézett, 1867. július 20-án írt, augusztusban közzé
tett levele nyomán megindult és 1871 márciusában már Eötvös halála után befejezett tár
gyalások, az azokhoz fűződött hírlapi polémiák, valamint az eredményüket alkotó szabályzat,
megerősítésének és hatálybalépésének elmaradása többszörös irodalmi, feldolgozásuk nyomán
sokkal inkább ismeretesek, semhogy Eötvös két velük kapcsolatos levelének közlése során
szükség lenne mindezeknek csak vázlatos ismertetésére is.10 Csupán az ügynek a levelek írása
kori állása igényel keresztmetszetszerű megvilágítást.
A katolikus autonómia szervezeti szabályzatának a püspökkari konferenciákon elkészí
tett első tervezete ekkor már készen áll és Eötvös kezei között van, de az sem őt, sem Deákot,
akivel a kérdésben megbeszéléseket folytat, nem elégíti ki. Az első csalódását tehát az üggyel
kapcsolatban már átélte. A szabályzatnak ebben az alakjában való közzétételétől messzemenően
idegenkedik, mert reméli, hogy a közvéleménynek az egyháziakkal szemben feltámadt igé
nyeit inkább kielégítő javaslatot is el tud még érni. A tervezet közzétételének gondolata
egyébként a püspöki karban már 1867 novemberében is felmerült, de azt Haynaldnak Eötvös
intenciója szerint sikerült meghiúsítania. A hírlapi polémia azonban a kérdés körül ilyen bázis
nélkül is élénken folyt. Nyilvánvaló, hogy Eötvöst a Független Lapok és a Religio cikkei
mellett főleg a Klapka György lapvez„érsége mellett éppen megindult Századunkban Toldy
Ferenc fia, Toldy István által írt cikkek nyugtalanították. A lap 1868. január 4-én megjelent
3. számában Toldy Az a katholikus részvétlenség! címmel a Haynaldhoz közelálló Idők Tanujá
val polemizálva a hívek panaszolt részvétlenségét azzal magyarázza, hogy a, papság a hívek
nek az egyház ügyeibe semmi beleszólást nem enged. „Ha a papság s mindenekfelett a főpap
ság őszintén akarná e 'czélt elérni (ti. a részvétlenség megszűnését — N. E.) nemcsak nem
ellenezné, sőt maga bontaná ki az egyházreform zászlaját." Ehelyett zárt ajtók mögött foly
nak bizonyos tárgyalások, „nehogy eszébe jusson a. közvéleménynek, mely tudnivalókép
csupa canaille-ból áll, hozzászólni a méltóságos urak eszmeszüleményeihez." A tárgyalások
eredményéről csak annak legfőbb jóváhagyása után fognak a hívek, mint befejezett tényről
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tudomást szerezni. A január 15-i 11. számban a Katholikusok emancipációja c. cikk hasonlóan
éles hangnemben éppen nem hízelgő formában alkalmazza a katolikus hívekre a nyáj hason
latát és tovább sürgeti az egyházi ügyekbe a katolikus világi hívek beleszólásának biztosítását.
A lapok cikkei által motivált levél történetesen ugyanazon a napon, 1868. január 22-én
kelt, amelynek délutánján az épülő lipótvárosi templom kupolája tartóoszlopaival együtt be
omlott, az építést vezető Ybl Miklós előrelátó intézkedései folytán anélkül, hogy emberi életben
vagy testi épségben kárt okozott volna. Eötvös a levelét nyilván még a 11
katasztrófa előtt írta,'
mert különben alig képzelhető, hogy arról meg nem emlékezett volna.
A levél keltét megelőző napon ültek össze Bécsben először a két ország közt közös ügyek
tárgyalására az 1867.évi XII. törvény29.§-a értelmében választott bizottságok (delegációk)11/0,
amelyek ülésein Eötvösnek ném kellett jelen lennie, Haynald azonban Bécsben volt, onnan
diplomáciai megbízatással Rómába készülve. Eötvös szóban levő első levele a következő:
B. Eöh'ös

22. jan.l 868.

Főméltóságú Érsek
Kegyelmes Uram!

/

A lapok annyira különböző híreket hoznak, hogy zavarba jöttem. Excellenziád uta
zása ugyan biztosnak látszik, de mikor utazik, arról mit sem tudok, s azért azon kérésre látom
magamat kényszerítve, hogy,utazása napját velem tudassa; hogy ha csak lehet feljöhessek,
s még mielőtt távozik több fontos tárgyban bölcs tanácsát kérhessem ki. Bár mennyire hasz
nos a birodalomra nézve hogy Eád Rómába megy s bár mennyire Örülök a bizalomnak melyet
ő Felsége Excellenziád iránt ezen kiküldetés által tanusit, még sem nyomhatom el aggodal
mamat midőn Eádat éppen most látom távozni, midőn a Magyar egyháznak kalocsai érsekére
legtöbb szüksége lenne. — Belátom, hogy egyházunk autonómiájának ügyében nem sokára
lépésnek kellene történni mert alsóbb clerusunk mind inkább nyugtalankodni kezd, s még is
nem akarnám hogy valami történjék mielőtt Excellenziád vissza jött mert nincs semmi remé
nyem hogy közbe járása nélkül kielégítő eredményekhez juthatunk.
Excellenziád társai nagy részben hamisan fogják fel az egész kérdést. Nézetök szerint
a feladat abban áll: hogy miután az autonómia kérdése megpendíttetett s azt egészen mellőzni
nem lehet, azt úgy létesítsük, hogy a lehetőségig minden a réginél maradjon, s a világiaknak
adandó befolyás puszta formasággá váljék, holott nézetem szerint éppen ellenkezőleg arra
kellene törekednünk: hogy a régi tespedésből kibontakozva új életet öntsünk egyházi szer
kezetünkbe, s lelkesedést ébresszünk azon érdekek iránt, melyekre nézve most csak közönösséggel találkozunk. Ha nyugott Európa történeteit tekintjük, azon meggyőződéshez jutunk,
hogy a szabadság semminek sem tartozik több hálával mint a katholikus egyháznak, Ő tartá
fel a szellemi erdekek méltóságát az anyagi hatalom irányában, s a nagy küzdelemben mely alatt
a Fejedelmek absolut hatalma legyőzetett s az alkotmányos szabadság Európában megállapít
tatott a római pápák viták ki az első győzelmeket. — Meg vagyok győződve, hogy az idő
eljött, midőn a szabadság viszonyozni fogja az egyháznak ezen szolgálatát. Valamint az
egyház a szabadságnak alapjait rakta le egykor úgy most a szabadság fog szolgálni az egyház
épületének alapjául, s ezen alap erősebb lehet annál melyet egyházunk egyes fejedelmek s mi
nisterek kegyében keresett. De hogy ez történjék szükséges: Hogy azon frigy melyet az egy
ház az alkotmányos elvekkel köt ne csak színlelt de valóságos legyen, hogy támaszát ne
csak látszólag de valósággal a népben keresse, s azért én egyházi autonómiánknak oly orga
nizációját mely arra czéloz, hogy a befolyás mely az alsóbb clerusnak s a világi elemnek adatik
csak illusorius legyen nem csak czélhoz nem vezetőnek, de károsnak tartom, ép úgy mint azon
alkotmányokat, melyek alkotmányos formák alatt a Fejedelem absolut hatalmát akarták
feltartani, s csak oda vezettek, hogy az alkotmányos formák a létező állapot ellen fegyverül
használtattak fel, s az alkotmány megnyugvás helyett csak a küzdelem megörökítését idézte
elé. — A Primás megjött de még nem találkoztam vele. Ugy hiszem nem fog nehézséggel járni
hogy Excellenziád viszatérése előtt az autonómia dolgában határozó lépést ne tegyen, és ez
óhajtásom. Most igen károsnak tartanám ha a püspöki karoly indítvánnyal lépne fel mely nagy
oppositiora találna, vagy már az első Catholicus Generalis gyűlésnél módositatnék, s ha Excel
lenziád nincs jelen, félek ily operatum kerülne a világ elébe, mert abban, melyet velem
11
Az eseményt Eötvös ugyanaznap a tiához írt levelében előzményével együtt leírja. Eötvös Összes
Munkái 11XX. köt. 32. sorsz. 61.
'* A magyar törvényt 1867. július 18-án erősítette meg a király, a megfelelő osztrák törvény
azonban csak 1867., december 21-én kelt.-
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Tíözlött — ha bár az alapjaiban kielégítő is — egyes részletek alig fogadtatnának el. — Megkisértem s a velem közölt terv alapján kidolgozom azt mit kivihetőnek gondolok, s minél még
Deák támogatására is számolhatunk, ki egyébiránt ezen ügyben egészen azon álláspontot
foglalja el mint én. Deák szintén oly szükségesnek tartja hogy egyházunk független állást
foglaljon el szintúgy azon nézetből indul ki hogy az egyház az államot nem akkor erősiti ha általa
eszközül használható hanem akkor ha neki támaszul szolgálhat, mi csak ugy lehet ha a poli
tikai fluctuatiokon kívül önálló állást foglaljon el, de éppen az egyház függetlenségének és hatal
mának érdekében kivánják hogy a világi elem az egyház világi ügyeinek vezetésében lényeges
befolyást gyakoroljon, mi azon tervezet mellett melyet vele közöltem nem éretnék el. — Mind
ezekről bővebben szólhatunk ha feljövök. Ha tűrhető egészségben leszek szombaton jövök fel.
Fogadja Excellenziád addig is legmélyebb tiszteletem kifejezését melyei maradok aláza
tos szolgája
Eötvös
• IV. Eötvös tehát, Deákkal egyetértésben, álláspontja lényegének újbóli összefoglalása
mellett a püspöki kar tervezetének lényeges átdolgozását kívánta annak közzététele előtt,
nehogy az a közvéleményben visszatetszést keltsen, és ebben a törekvésében csak Haynald
segítségében bizott Egészségi állapota azonban a tervezett közeli találkozásukat, amikor
a módosításait szóval kívánta megvitatni, meghiúsította. Ehelyett egy héttel a levele után
a helyzetben váratlan változás állott be, Eötvös újabb csalódását váltva ki.
A Századunk január 29-i 23. száma bécsi értesülésre hivatkozással fulmináns cikk
ben ismertette a püspöki kar tervezetét, amely többek között a döntő hatáskörű országos tanács
tagjainak öt fokozatú választása útján szorítja háttérbe a hívek részvételét és az ennek folytán
a püspökök kezében maradó hatalmat a kormány és a törvényhozás rovására még ki is kívánja
bővíteni. „Eötvös báró úr — mint oly felvilágosodott reformertől megvárható — a legfőbb
pontokban, ellentétben áll a főpapok említett munkálatával" — mondja a cikk. Ezután Eötvös
korábbi nyilatkozatait idézve megállapítja, hogy ő a szervezetben a püspökök által tervezett
egyenlő arány helyett a világiak kétharmad arányú részvételét kívánta, mégpedig csak kétfokú választási rendben, és sem a minisztérium, sem a törvényhozás hatáskörének az autonó
mia javára szóló csökkentését nem hajlandó megengedni. ,,Ez elveket nem helyeselnünk lehe
tetlen s ha a kultusminister úrnál — mint némelyek aggódva hiszik — a tett nem fog messze
hátramaradni az akarat mögött, úgy réméljük, hogy azon megoldása az egész reform kérdésé
nek, melyet a püspökök terveznek, s mely csak az eddigi visszaéléseket tenné maradandókká,
hajótörést fog szenvedni."
A Századunk cikkét az Ungarischer Lloyd ugyanaznapi 27. esti számában részletesen
ismertette utalással Eötvösnek a hercegprímáshoz intézett már említett, a lap elődjében is
közzétett, levelére.
Tagadhatatlan volt a két lap értesülésének hitelessége. Az tehát, amit Eötvös minden
képen szeretett volna elkerülni, bekövetkezett. Hogy kinek a hibájából, eddig még nem
lehetett megállapítani.
Eötvös, aki a még mindig Bécsben tartózkodó Haynaldtól közben a Bazilika kupolájá
nak beomlásáról is megemlékező levelet kapott, még a cikkek megjelenésének napján megírja'a következő a püspöki-kar irányában bizonyos szemrehányástól már nem mentes levelet:
B. Eötvös

Pest 29/1868

Nagyméltóságú Érsek !
Az Ung Lloyd tegnapi 12/ esti lapjában a Századunk után részletesebb tudósítást közöl
a püspöki Conferenciáról. — Minthogy én a velem közölt tervezetet még Lipovniczky és
Szabóval sem közlöttem s jelenlétemben írnokom által leíratván csak Deáknak mutattam meg,
igen szeretném tudni, nem közöltetett e a tervezet másokkal is? hogy nyomára jöjjek miként
került az a Századunkhoz. Magában véve a közlésnek nincs semmi fontossága, azonban boszszant; rn^rt új jele; mennyire nem közölhető az országban semmi senkivel, mi az egész közönség
elébe nem kerülne s mert én részemről mindig károsnak tartom ha a nagy tömeg akkor fog
lalkozik valamivé! mikor az még nem készült el, s a sokaság hatalmas de ügyetlen kezei között
könnyen elrontható. — Vasárnap olta folyvást útra készülök, de oly rosszul érzem magamat
hogy nem határozhattam magamat el. Betegen nem sok hasznomat vehetnék, s úgy tartom
a téli utazás, s a delegatiok morális élvezeti alig fogják helyre állítani egészségemet. Azonban
12
A „tegnapi" szó a keltezéssel és a hírlapokkal egybevetve vagy maga téves, vagy arra utal, hogy
Eötvös a levelet csak 30-án írta és a keltezést vétette el.
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megírtam Andrássynak hogy ha reám szüksége van így is felmegyek, s ha nem hína is mihent
jobban vagyok felmegyek nem a delegatioért hanem hogy Excellenziáddal az autonómia és a
népiskola törvényem ügyében szóljak melyekhez több bizodalmam van, s melyeket a nemzet
jövőjére nézve fontosabbnak tartok minden tisztán politicai vitatkozásunknál.
Nem tartottam a delegatiokat soha igen kitűnő institutionak, sőt nem.hittem soha
hogy ezen forma melyben az alkotmányos elveket létesíteni akarjuk sok követőkre találjon.
Két ellentétes iránynak kiegyenlítése még theoriaban is nehéz, de a gyakorlati életben több
nyire nem elégít ki senkit és a tapasztalás azt mutatja, hogy állandóságra oly institutiok nem
számolhatnak melyek egy pártnak sem számolhatnak lelkesült támogatására. — A delegatiok
melyek által egy részről a birodalom egységét a másikról hazánk telyes Önállását akartuk
biztosítani telyesen sem az egyiket sem a másikat nem biztosítják, s csak úgy felelhetnek meg
czéljuknak ha az mi az institutioban hiányos az emberek belátása és jóakarata által pótol
tatnék, s éhez az eddig történtek után kevés kilátásunk lehet. — Abból hogy mint minister
azon institutiorol melynek alapján állok így szolok, Excellenziád azon bizodalmat mérheti,
melyei irányában nyilatkozom, magától értetik hogy-mások előtt e nézeteimet nem mondanám
el, s a delegatiok czélszérűségét védelmezem. Hisz átmeneti epochak államférfiainak az
szomorú végzetök hogy állapotok védelmében használják fel életöket, melyeknek állandóságá
hoz bizodalmok nincs s én anyival még kedvezőbb helyzetben vagyok másoknál, mert ámbár
a 867 iki alakulásnak állandóságához nincs bizodalmam, még is azt hiszem hogy a rövid békét
és szabadságot melyet általa beldolgaink rendezésére nyertünk, oly dolgok létesítésére használ
hatjuk fel, melyeknek állandó haszna lesz, s azok közé számítom autonómiánkat és a
népnevelés egészséges alapokra fektetését. —
Ezek foglalják el egész időmet s minden gondolataimat, és ministériumom s még inkább
egészségem praecarius volta sietésre int, hogy e czifra nyomorúságnak melyben csaknem egy év
olta élek legalább valami nyoma maradjon melyre én is megelégedéssel tekinthetek vissza. —
Tegnap végeztem be népoktatási törvényemet. A, 130 és néhány §§ több mint három
havi erős munkának eredménye. Nyolczszor dolgoztam át újra, de reménylem hogy végre
feltaláltam azon formát melyben az egyház teljes szabadsága oktatás dolgában is nálunk
keresztülvihető lesz, ámbár mind az mi újabb időben Angliában s Belgiumban történt és
Austriaban czéloztatik, e kérdés kielégítő megoldásának nagy akadályokat gördít elébe.
— S ezt reménylem autonómiánknál is, noha itt még nagyobb nehézségekkel kell megküzdenünk s mi engem illet, még több megtámadásra készülhetek. —
Absit Omen: így végzi Excellenziád utolsó levelét, melyben a Lipót templomon történt
szerencsétlenséget említi. Megvallom, midőn a catastropha után a helyszínén a romokat meg
néztem, nekem is az volt első gondolatom. — Midőn Ő Felségének indítványozám hogy a
templom kiépítésére szükséges összeget a vallás alapból engedélyezze, fő indokom az volt,
mert e templomot nem csak Pest, de Magyarország catholicismusanak jelképeként tekintem. —
Az autonómia által új erősebb alapokra fektetni egyházunkat, hogy az ne csak híveinek számá
ban de civilisaló hatalmában, s az által befolyásában a nemzet tiszteletében az első legyen,
s ugyan akkor felépíteni a templomot, hogy mint ezen alakulásnak emléke magassan ki
emelkedjék mincfen felett mit századunk e hazában épített,
ez volt óhajtásom, talán
kissé ábrándos, talán önző — mert hisz részt akartam venni a munkában s nevemet kötni
hozzá — de szép és emelő
s most mind ez halomra dőlve fekszik előttem? — Az
ábránd igen. Mert anyi bizonyos hogy a templomot más fogja felépíteni. Az omladékok intenek
hogy itt is mint mindenben min eddig dolgoztam legszebb terveimnek mások fogják élvezni a
dicsőségét. Omen ez magamra de nem azon eszmének jövőjére nézve melyért fáradok, s mely
ép úgy létesülni fog mint más eszmék, melyeknek kiviteléhez midőn azokkal felléptem sokkai
kevesebb kilátás volt s melyek most már oly mély gyökeret vertek, hogy senkinek eszébe sem
jut, miként én ültettem az idegen növényt e haza földjébe. — — Ha tehát a templomot törek
véseink jelképeként fogadom is el, abban mi ott történt nem egy fenyegető előjelt, hanem
inkább komoly intést látok mely azon feltételekre emlékeztet melyektől öszves törekvéseink
sikere függ mely arra tanít hogy mennél magasabbra akarjuk emelni egyházunkat annál
mélyebbre rakjuk le alapjait, annál inkább gondoskodjunk hogy az oszlopok melyek a keresztel
ékesített kúpot hordják elég szélesek legyenek. — Von was das Herz^voll, davon gust der
Mund über — mondja a régi német közmondás s így én Excellenziáddal mindég fő themamhoz
térek vissza:'azonban ki Magyarországban él, annak szokni kell ahoz, hogy minden embertől
mindég ugyanazt halja. Egy a megyéről, más a quotaról, a harmadik terméséről szól, s Exád
látja hogy e részben is magyarember vagyok. — De elég mára. — Egy pár sort akartam írni
az Ung. Lloyd czikkéről, s lapokat firkáltam teli, s ez oly embertől kinek ily pogány írása van
csak ugyan több mint indiscretio
Mély tisztelettel
\
alázatos szolgája
Eötvös
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V. Absit ómen! — Mégis mintha a Bazilika kupolájának beomlása az autonómia
ügyének sikertelenségét is jelképezte volna. Ennek elgondolása tekintetében végeredményben
még az a számos megnyilatkozásában visszatérő — szinte wagneri értelemben vett — eötvösi
motívum sem nyújthatott vigasztalást, amely e levelében is felhangzik, hogy az. eszméje
— bár más nevéhez fűződve —/megvalósul. De a meghiúsulást már nem érte meg. Eötvös belső
világának igen tanulságos megnyilatkozása a delegatiókra vonatkozó nézetének kifejtése is,
amely egybevetve ugyanerre a kérdésre vonatkozó naplófeljegyzéseivel,13 elárulja az intézmény
gyakorlati megvalósulásának első perceiben r/ekövetkezett kiábrándulását, ha nézete az élet
képesség tekintetében egy fél éyszázadon át túlságosan pesszimisztikusnak is mutatkozott.
A Századunk cikkével szemben a helyzet megmentésére a Zoványi Mihály által szer
kesztett, Eötvös felfogásához talán a leghívebben alkalmazkodó Független Lapok tett siker
telen kísérletet, kétségbevonva a cikkíró értesülésének hitelességét. A Századunk azonban
nem hagyta magát. Február 2-i számában megerősíti, hogy értesüléseit a leghitelesebb forrás
ból merítette, és éles támadásainak folytatásával felhívja az ultramontán lapokat, hogy érdem
ben szóljanak a kérdéshez indokolatlan kételyek támasztása helyett — bátran, férfiasan.
Ilyen helyzetben nem volt többé értelme a titkolózásnak és halasztásnak. Feltehetően
Eötvössel egyetértésben történt, hogy a Haynald befolyása alatt álló Idők Tanúja egész ter
jedelmében közzétette a tervezetet, amelyet négy részletben február 5—9-ig megjelent számai
ban a Századunk szintén közölt, hogy azt február 12-étől kezdve bonckés alá vegye. „Püspö
keink most az egyszer, midőn tudtuk előre, hogy rosszat kaphatunk csak tőlük, minden vára
kozásunkat felülmúlták!" — hangzik az invocatio.
Azután . . . magasra csapnak a hírlapi polémia hullámai, amelynek jellemzésére nem
maradhat említés nélkül, hogy volt, aki még a püspöki kar „engedékenységét" is elítélte.
Palásthy Pál, a pesti hittudományi karon az erkölcstan tanára, a Religio szerkesztője a püspöki
karnak az Eötvös által képviselt liberális szemlélet irányában tett legkisebb engedményét is
manicheus eretnekségnek minősítette. A püspöki kar magatartását jóslásszerűen igy jellemezte:
„Temporalia omjttere metuerunt, aeternum non cogitaverunt, ideo utrumque amiserunt." 14
Nem lehet elvitatni, hogy a kérdés körüli viharoknak tisztító erejük is volt. Az első
közzétett tervezettel szemben a Deák által az 1868. október 1-én tartott un. vegyes tanácskozmányon előterjesztett javaslatnak megfelelően megalakított
tanácskozó testületben tár
gyalás alá vett és 1871. március 29-én elfogadott szabályzat15 számos kérdésben jelentett
közeledést az alig nyolc héttel előbb elhunyt Eötvös eredeti elgondolásához, ha még ebben az
alakjában sem valósította meg a világi elemnek Eötvös által igényelt reális befolyását és ezért
nem is elégítette ki a tanácskozás erős kisebbségének követeléseit.16 A püspökök eredeti meg
oldásával szemben liberális irányban történt eltolódásnak mégis döntő szerepe lehetett a meg
erősítés és hatálybalépés elmaradásában.17
*
Ma már alig lehet eldönteni, vajon Eötvös — ha túléli a szabályzat tárgyalását' —,
a Thun bécsi minisztériumából a győri püspöki székbe majd a hercegprimási méltóságba
emelkedett Simor Jánossal szemben tovább is törekedett volna-e gondolata megvalósulására
és ezt sikerült volna-e el is érnie, vagy pedig vőtársának, a miniszteri székben utódának,
Trefort Ágostnak a megállapítása a helyes, hogy Eötvös maga is megbánta, hogy külföldi
— főleg Montaiembert-nek tulajdonított — hatásra a kérdést napirendre tűzette 18 és így a
további küzdelmet maga is feladta volna. Ennek a kérdésnek a tisztázásához a levelek azért
nem járulnak hozzá, mert megírásuk után is sok minden történt, ami a Trefort által állított
kiábrándulást előidézhette.

13
Vö. Eötvös József: Naplójegyzetek. Gondolatok. 1864—1868. Közzéteszi LUKINICH IMRE. Bp.
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20-124.
„Féltek a mulandókat elhagyni, nem gondoltak az örökkévalóra, ezért mindkettőt elvesztették."
Palásthyról,
akinek a Religio szerkesztésétől utóbb meg kellett válnia 1. még SŐTÉE i. m. 382 — 383.
15
A magyarországi latin és görög szertartású katholikus egyház önkormányzatának szervezete. Pest,
1871.
16
A 96 igen szavazatból 48 származott egyháziaktól és 23 túlnyomóan konzervatív beállítottságú
főrendiektől, az 54 nem szavazatból csupán 3 származott egyháziaktól, 19 pedig országgyűlési képviselőktől.
A szervezeti
szabályzat által elnyert többség tehát nem volt „fölényesnek" mondható.
17
Rampolla vatikáni államtitkár jóval később is határozottan kijelentette Vaszary prímásnak, hogy
a magyar Katolikus Egyház képviselete kizáróan a püspököket érinti meg, a nép által választott világi
aknak ebben nem lehet részük: CSIZMADIA i.m. 243.
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